Prezados Presidentes dos Fóruns Estaduais de Comitês, Presidentes de Comitês Federais e
Presidentes de Conselhos Estaduais dos Estados sem Fóruns próprios.
É com satisfação que comunicamos que estão abertas as submissões de cases para apresentações no
XXIV ENCOB, que ocorrerá no formato Híbrido, no período de 22 a 26 de agosto de 2022, o presencial
será no Rafain Palace Hotel & Convention na Avenida Olímpio Rafagnin, n° 2.357, Parque Imperatriz,
CEP: 85862-210, Foz do Iguaçu - PR.
O evento terá como tema central: “Gestão da água: Responsabilidade de todos”, como subtemas:
•

•
•

Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e Resiliência;
Uso Racional, Reuso e Inovação; e
Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento.

Para os momentos #falacomitês teremos cases com apresentações possíveis nos formatos em
vídeos ou orais com apoios de slides, respeitando os tempos determinados, para caso a caso:
TERÇA FEIRA - 23/08 das 08h30min às 12h e das 14h às 17h30min.
•

Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e Resiliência - Aberto para os 3 segmentos e com tempo
definido de 15 minutos para cada, sendo um total de 8 cases.

QUARTA- FEIRA - 24/08 - das 08h30min às 12h e das 14h às 17h30min.
•
•

Uso Racional, Reuso e Inovação - Aberto para Segmento Usuários de Recursos Hídricos com
tempo definido de 10 minutos para cada, sendo um total de 4 cases. (manhã).
Planejamento, Regulação e Financiamento - Aberto para Segmento Poder Público com tempo
definido de 15 minutos para cada, sendo um total de 4 cases. (tarde).

QUINTA-FEIRA - 24/08 das 08h30min às 12h.

•

Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento - Aberto para Segmento Sociedade Civil com
tempo definido de 15 minutos para cada, sendo um total de 4 cases.

A Comissão #FalaComitê apresenta como premissas básicas:
1. Os Fóruns Estaduais de Comitês são importantes para as divulgações entre seus Comitês, préseleção dos cases e envio à comissão no prazo estabelecido de até às 23h59min, do dia
25/07/2022. Prazo este também válido como limite para os envios pelos Presidentes de
Comitês Federais e Presidentes de Conselhos Estaduais dos Estados sem fóruns de comitês
próprios;
2. Após a data os cases serão apenas avaliados e selecionados, com pontuações por ordem de
inscrição pela Comissão #falacomitês;
3. Não serão possíveis inserir cases que estejam fora do padrão, do tema e do tempo
estabelecido na programação;

4. Que o tempo máximo de apresentação de cada case seja aquele definido na programação,
razão pela qual sugerimos que sejam explorados ao máximo os usos de produções em vídeos,
muito embora a apresentação possa ser com o uso de slides;
5. Para cada case deverá ser indicado uma pessoa que irá dialogar com o moderador do tema e
responderá as perguntas que vierem pelo público presente e por meio de chat;
6. Que os Comitês Federais serão avaliados de forma distintas, concorrendo com quatro cases;
7. Que os Comitês de Bacias Hidrográficas façam as indicações prévias dos cases, com
encaminhamentos aos Fóruns Estaduais, Comitês Federais e Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos, na ausência de fóruns estaduais, a tempo de possibilitarem a estes os envios a
Comissão #falacomitês até às 23h59min do dia 25/07/2022;
8. Que os cases não selecionados serão também expostos em ambiente virtual próprio do
#falacomitês;
9. A Comissão #falacomitês irá selecionar os cases a serem expostos na programação central
tendo por base as convergências com os temas, as distribuições por regiões políticas, às
estéticas e qualidades visuais e as relevâncias para replicações;
10. Para envios dos cases apontamos o e-mail da Comissão #falacomitês: falacomites@encob.org
para os casos de apresentações em slides ou mesmo do link do vídeo;
11. Os cases selecionados deverão, assim que o responsável for comunicado, ser enviados em
arquivo para o e-mail acima, para ser baixado pela Comissão #falacomitês e/ou a organização
do XXIV ENCOB.
Informações adicionais e esclarecimentos podem ser feitos pelos WhatsApp:
•
•

Coordenador da Comissão #falacomitês - Nelson Reis (21) 98168-4682;
Relatora da Comissão #Falacomitês - Vera Lúcia Teixeira (24) 99214-3512
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